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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Daar zijn we dan weer met een nieuwe editie. Op de vorige een aantal leuke reacties en felicitaties gehad
en de vraag om toch vooral door te blijven gaan. En dat zal ik doen zolang het nodig is, nut heeft en van
toegevoegde waarde om onze polders te vrijwaren van transformatie en daarmee gepaard gaande
degeneratie. Al is het alleen maar om te voorkomen dat deze kant van Rhoon ook wordt opgegeven aan
natuur waar je dan opeens niet meer mag komen.
Het Valckesteijnse Bos
Dat is namelijk het geval aan de noordkant, in het Valckesteijnse Bos. Tot voor kort een gebied waar volop
gefietst,, gewandeld en met de paarden gereden mocht worden. Niet dat dat veel gebeurde, maar de
bestemming was er wel. Speciaal voor de paarden zouden er ook nog ruiterpaden worden aangelegd dus
tot die tijd werd deze groep recreanten gedoogd om door dat bos te rijden. Was er in elk geval nog één
doelgroep die er nuttig gebruik van maakte. Want verder zie je er eigenlijk niet veel beweging.
Maar nu doet zich het probleem voor dat de geldbuidel bij de beheerder van het bos leeg is. Geen geld
meer voor de aanleg van ruiterpaden en blijkbaar willen ze de paarden ook niet op de wegen en
wandelpaden. Honden mag nog wel (als ze maar binnen 10 meter van de baas blijven), maar paarden zijn
verboden. Er rijdt zelfs heuse beheerpolitie en parkwacht rond om bekeuringen uit te schrijven als je de
borden negeert…...
En dat is nu juist waar we hier ook zo bang voor zijn aan deze kant van de Groene Kruisweg. Zometeen
staat de halve polder op zijn kop, is er een deel klaar en dan is opeens het geld op. Dus gaat de rest niet
door. Laat dus heel die ontpoldering achterwege en geef bevolking en boeren de vrije hand om de
Boerenvariant uit te voeren. Dan heb je tegen een fractie van de kosten toch je natuur en recreatie plus
gegarandeerd onderhoud van het gebied. Want dat doen die boeren al eeuwen gratis.
Het Zuid-Hollands Landschap loopt weer eens voor de muziek uit…
Voor de enkeling van de lezers die nog lid is van het ZHL geen nieuwtje, maar ik kreeg van een
betrouwbare bron een flyer over het Buijtenland van Rhoon (zie bjlagen).
Zo blij is het ZHL met hun speeltje, namelijk het transformeren van dit gebied tot nieuwe natte natuur, dat ze
alvast een voorschot hebben genomen op hoe ZIJ denken dat alles hier gaat worden. In een mooie
kleurenflyer annex nieuwsbulletin met de ttel “Het Buijtenland Dichtbij” van februari 2011 doen ze de
burgers kond van de laatste positieve ontwikkelingen. Niet alleen de politiek doet aan volksverlakkerij, het
door veel mensen en loterij-instellingen gesponsorde ZHL doet evenzo vrolijk mee in de gekte.
Het was al zo verdacht rustig vanuit die hoek, maar we lezen dat ze niet stilhebben gezeten. Volgens dit
geschrift wordt binnenkort een intentieovereenkomst gesloten, is Jan Heijkoop met de betrokken agrariërs in
gesprek, en zijn de vertegenwoordigers van diverse organisaties bezig met het opstellen van een
inrichtings- en beheerplan. Het advies van de heer Heijkoop is leidend zo stellen ze, maar met wie hij dan
om de tafel zit om dat advies op te stellen is een raadsel. Niet met de boeren die in het beoogde gebied
land in eigendom hebben of pachten in elk geval. Ze stellen ook “agrariërs blijven een rol vervullen in het
beheer” , dan moet je vooral nu al zeggen dat alles met ze geregeld is. Er is nog geen een boer die verkocht
heeft aan de Provincie dus het is allemaal plannenmakerij op gebakken lucht. Je kunttoch geen plannen
gaan maken over inrichting en beheer van iets dat je helemaal niet in je bezit hebt. En waar verder ook nog
niets van geregeld is voor de toekomst? Wel is één zinsnede hoopgevend; “ruimte voor akkervogels zoals
patrijs in de traditionele boerennatuur” – dus niks natuurakkers of schrale weilanden, maar traditionele
boerennatuur! Daar zijn ze dus ook achter, dat deze rode lijstsoort met hun natte ideeën snel verdwenen zal
zijn. En wat zij verder beschrijven aan akkernatuur en biodiversiteit kan met behulp van agroranden ook
makkelijk gerealiseerd worden. Zelfs de recreatiepaden voor wandelaars, fietsers en ruiters hebben de
boeren al voorhanden in hun Boerenvariant. Verder allerlei aannames die op niets gestoeld zijn, want
workshops en overleg met de boeren bestaat niet. Daar doet een enkeling, met maar een fractie van het
beoogde areaal en van buiten de genoemde zone aan mee, dus dat is niet maatgevend. Ze kennen
overigens toch al slecht de grenzen van hun eigendom want ze roepen de mensen op tot exclusieve
excursies in het gebied. Dat betreft dan een spindotterexcursie in Klein Profijt en een bezoek aan de
Kasteelgaarde van Rhoon. Dat zijn locaties die niet in het gebied liggen maar er buiten. Zo veel kennis
hebben ze nou van het gebied …. We gaan het maar weer afwachten, ze komen later dit jaar met een
bijeenkomst voor de leden over ze ze alles rond het beheer geregeld hebben. Wordt vervolgd . . ..

Terugblik Provinciale Statenverkiezingen
In het AD/RD van afgelopen woensdag (Rotterdam bijlage) werd ik afgelopen week geciteerd in een reactie
op het nieuws dat Ad Koppejan een lans had gebroken voor het afzien van de ontpoldering bij
Albrandswaard. In plaats van het onder water zetten/nieuwe natte natuur te maken van het gebied,
propageerde deze CDA-politicus het in te richten voor stadslandbouw en het polderlandschap plus de
boeren zo te bewaren. Ik heb de journalist uitgelegd dat wij Ad Koppejan al langer kennen en dat ik zijn
standpunt om niet zomaar alles te ontpolderen en nieuwe natuur van te maken huldig en onderschrijf. In dat
verband heb ik al vaker naar hem verwezen inzake de ontpoldering van de Hedwigepolder, Zuidoord,
Zuiderdiep etc. Die is ook daarmee goed bezig (geweest). Kijk maar op
http://www.adkoppejan.nl/nl/standpunten/behoud-agrarisch-cultuurlandschap-geen-polders-onder-water/
De reporter had het stuk nu zo aangekleed dat het net leek of ik een en ander in twijfel trok en het als
verkiezingsretoriek beoordeelde. Dat heb ik zo zeker niet gezegd want ik weet dat Koppejan ook ons gebied
een goede agrarische toekomst wil bieden. Maar ik heb in het algemeen, niet specifiek CDA, de politieke
partijen ervan beschuldigd dat er rond de verkiezingen altijd veel beloofd wordt door alle partijen (zie ook
o.a. het PLOP - Platform Lokale Partijen die opeens de Albrandswaardse Variant weer naar voren haalden).
Maar dat deze partijen, en ik heb daarbij specifiek gesproken over de Albrandswaardse situatie (laatste
raadsverkiezingen), na de verkliezingen hun standpunten even makkelijk overboord gooien. Waarbij men
unaniem in de verkiezingsprogramma's sprak vóór de Albranswaardse Variant en behoud van de boeren,
maar een bestemmingsplan goedkeurde dat daar geen rekening mee hield, de huidige boerenbedrijven
afserveert en dus kiezersbedrog pleegde.
Het CDA is wat dat betreft best betrokken bij de ontwikkelingen rondom onze polders. Via hun kanalen in
Tweede Kamer (Koppejan), Staten (Démoed) en fractie- en commissieoverleg wordt er veel gedaan om tot
een heroverweging van alle plannen te komen. En waarvan staatssecretaris Henk Bleker wel als de
drijvende "no nonsense" bewindsman en exponent gezien mag worden, die ook een heel nuchtere kijk op
ontpoldering heeft. Geheel in de lijn die we in dit gebeid ook voorstaan: Boerennatuur is ook natuur! bijlage :
artikel Ad Koppejan en knipsel AD 2 maart
http://www.adkoppejan.nl/nl/nieuws/bericht/article/steun-gevraagd-voor-stadslandbouw-in-plaats-van-nattenatuur-in-de-albrandswaard/
Het voorjaar komt er aan .... !
Misschien nog niet in gevoelstemperatuur maar op en rond ons huis zijn de vogels hyperactief, bij de buren
lopen de lammetjes als het een beetje weer is buiten en lopen de eerste knoppen uit. Oftewel : de lente, met
zijn typische seizoensbeeld en werkzaamheden in de polders komt er aan. Hoe de vogels de lente beleven
is leuk om te volgen door mee te gluren in hun dagelijkse gang van zaken. Vorig jaar ook al onder uw
aandacht gebracht, maar omdat het zo leuk is om te zien nog maar een keer. Met webcams in/bij de nesten
van een achttal vogelsoorten : http://www.beleefdelente.nl/
Maasvlakte 2 , de PMR en de PKB
Ik heb u rond de jaarwisseling geïnformeerd over het magazine van de Maasvlakte waarin allerlei
ontwikkelingen rond dit project voor het voetlicht worden gehaald. En waarin ik een mij onbekend fenomeen
ontwaardde, namelijk de tafel van Borging. Een overlegorgaan van allerlei met het project gerelateerde
groeperingen en instellingen die blijkbaar met regelmaat bij elkaar komen om te kijken of alle afspraken
rond dit project netjes worden opgevolgd. Waarop ik de organisatie heb aangeschreven met de (ook in de
Polderkolder geponeerde vraag) waarom er in dat overleg niemand van deze regio (gemeente
Albrandswaard, Platform Polders Albrandswaard, bewoners of belanghebbenden) daar aan tafel zit. Om te
monitoren of ook de afspraken met hén naar behoren worden opgevolgd. Het antwoord daarop heeft ruim
zes weken geduurd, maar dan krijg je ook wel wat. Op verzoek van de afdeling Communicatie van het
Havenbedrijf geef ik het onverkort weer:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beste meneer Warnaar,

Bedankt voor uw compliment over het Maasvlakte 2 magazine. Fijn om te horen dat het magazine goed
gelezen wordt.
Wat betreft uw vragen over de Tafel van Borging. Op 15 mei 2008 hebben de ministeries van Verkeer en
Waterstaat, VROM en LNV, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, de Stadsregio Rotterdam,
de Zuid-Hollandse Milieufederatie, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de Stichting
Duinbehoud, Deltalinqs, VNO-NCW en het Havenbedrijf Rotterdam Visie en Vertrouwen ondertekend. De
Tafel van Borging is het overlegorgaan van deze partijen dat met Visie en Vertrouwen is ingesteld. Met de
ondertekening van dit document is vastgelegd dat tijdens de realisatie van de PMR-projecten, waaronder
Maasvlakte 2, gezamenlijk de vinger aan de pols gehouden wordt bij de naleving van alle gemaakte
afspraken.
De afspraken zijn gemaakt voor een periode van 25 jaar en zijn een combinatie van elementen uit de
Planologische Kernbeslissing en de diverse vergunningen voor de aanleg van Maasvlakte 2. Het is de
eerste keer dat voor een project van deze schaal dit soort langlopende afspraken gemaakt zijn met zulke
uiteenlopende belangenorganisaties. Er is altijd ruimte gehouden om andere belangenbehartigende partijen
te laten aansluiten bij het overleg, mits ze de complete set aan afspraken in Visie en Vertrouwen
ondersteunen. Een aanvraag voor een nieuwe deelnemer aan Visie en Vertrouwen vergt de goedkeuring
van alle andere leden.
Mocht u dit antwoord in de Polder Kolder willen overnemen, dan geven wij alleen toestemming als u het
totale antwoord overneemt.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ik ben natuurlijk maar een simpele ziel, maar zoals ik het lees kun je aan het overleg deelnemen als je de
afspraken in het rapport “Visie en vertrouwen” ondersteunt en als je door de ballotage komt van de overige
leden. Oftewel, een afwijkende mening dan het rapport komt niet rond die tafel. Dat is toch op zijn minst
gezegd vreemd in een democratisch land waar hier blijkbaar wel OVER je beslist en beraadslaagd kan
worden maar niet MET je. Ik mag de vergelijking met totalitaire regimes niet meer maken maar het riekt wel
een beetje. Had je eerst het Groene Polder en lobby circuit, nu ook hier dus al.
Dus zal ik een exemplaar opvragen van Visie en Vertrouwen en zien of ik dat kan ondersteunen en dan zien
of ik aan mag schuiven. Want ik zou zo graag van die Tafel van Borging weten hoe het zit met een van de
primaire voorwaarden uit de PKB waar alles aan vast hangt : het draagvlak. Zonder draagvlak geen PKB
zou je toch zeggen.
Waarschuwing
Niet om paniek of stress te veroorzaken, maar vanuit de Hofhoek is een schrijven uitgegaan waarin
gewaarschuwd wordt voor een kinderlokker. c.q. iemand die schennis pleegt. Een gewaarschuwd mens telt
voor twee en daar we in de polders een goede sociale controle onderhouden toch even aandacht ervoo,
mocht u iets vreemds zien:
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/maart/02/burgemeester_waarschuwt
Kijktip: vrijdagavond 20:55 uur boer Stokman bij "Altijd Wat ...""
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1338850&h=NCRV_be
wondert_bedrijf_van_boer_Stokman
Samenvattingvan hetgeen vooraf ging …
Heb ik voor u bijgesloten, maar de historie van de Polderkolderis ook na te lezen op de webiste :
http://www.polderdag-rhoon.nl/default.asp?page_id=53
Links:
Op de dag van de verkiezingen lietHenk Bleker nog even duidelijk weten in Trowu waar hij voor staat:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/1854362/2011/03/02/Ik-wil-de-natuur-weerstreekgebonden-maken.dhtml

De boeren in Groningen gaan voor groen-blauwe diensten om de mix tussen agrarisch en natuurbeheer in
een pilot-project te verkennen:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1338954&h=Groninger
_boeren_aan_groenblauwe_diensten
Woningen en Water in het Groene Hart - weer een nieuw gezichtspunt vanuit een rapport, want wie schrijft
die blijft.,, het credo van onderzoekers,
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1335312&h=Water%2
0en%20woningen%20in%20Groene%20Hart
Nog een artikel uit Trouw dat agrarisch natuurbeheer wel werkt:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4928/Natuurdagboek/article/detail/1852776/2011/02/26/Agrarisch-natuurbeheerwerkt.dhtml
Agenda:
elke donderdag inloopmiddag van 15:00 - 17:30 uur bij de Vlakkenburg, Essendijk 24.
14/03 Raadsvergadering met o.a. ingekomen stuk Adjan Vos over "glijdend draagvlak", die ongetwijfeld
hierover ook wel weer zal inspreken
02/04 Kom in de Kas o.a. op IJsselmonde : http://www.komindekas.nl/ijsselmonde/
07/04 Voorjaarsontmoeting Vlakkenburg van 16:30 – 18:00 uur
25/06 Polderdag Rhoon
Dat was het wel weer voor deze keer – tot een volgenden Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
De volgende editie van ons rondschrijven. Deze week weer een aantal nieuwe ontwikkelingen die het
vermelden waard zijn denk ik. Waarbij dit nieuws natuurlijk maar betrekkelijk is allemaal als je het vergelijkt
met de rampzalige toestanden in Japan van vandaag. Maar daar kunnen we niets aan veranderen, hier
wellicht nog wel.
Allereerst mag ik zeggen dat er een aantal meetings hebben plaatsgevonden tussen wat partijen om te
proberen de kar weer een beetje uit de stront te trekken en op de rails te zetten. Een aantal boeren hebben
met wethouder van Praag om tafel gezeten om hun visie te geven op de hele gang van zaken momenteel.
Het buitengewone stroeve verloop van het Heijkoop traject, het boertje pesten door te Provincie en wel of
niet wachten op een uitspraak van de Raad van State inzake de lopende procedures en beroepen. Moeilijk
materie want je praat over eeuwenlang familiebezit, een toekomstig perspectief of een oprotfooitje. Ga je
praten met Heijkoop of loop je dan het gevaar dat er dan gesuggereerd wordt dat die gesprekken betekenen
dat er draagvlak is en gooi je zo je eigen glazen in? Allemaal zaken die voor alle partijen niet makkelijk
liggen en waar iemand een Salomonsoordeel over zal moeten vellen. Er is natuurlijk hoop dat er straks bij
de provincie na de verkiezingen een paar jokers buitenspel worden gezet, maar dat is geen garantie – dat
zou alles een stuk eenvoudiger maken natuurlijk.
Ook is er tussen het PPA (Platform Polders Albrandswaard) en de wethouder overleg geweest in bijzijn van
Peter Wunderink om ook deze brainstorm en gedachtenstroom weer eens op gang te brengen. Tenslotte
heeft het PPA al meer dan 10 jaar ervaring in deze materie en een enorme dossierkennis. Waar liggen
mogelijkheden om de hele zaak op gang te brengen en eventueel bij te sturen tot een verhaal met
draagvlak. Want dat is er natuurlijk nog steeds niet, dat is inmiddels wel duidelijk.
BLEKER PRAAT MET DE GEMEENTE
Helaas nog niet met die van ons, maar het is te hopen dat Albrandswaard, net als de gemeente Hulst, met
een delegatie afreist naar de Staatssecretaris Bleker om daar de problematiek en de door ons aangedragen
alternatieven te bespreken. Hulstheeft het voor elkaar dat Bleker de zaak op de hellingzet, mede omdat er
binnen die gemeente geen draagvlak is voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Dat onze gemeente
overstag is gegaan voor de druk en dreiging van het inpassingsplan door de provincie zal hij ongetwijfeld
niet sterk vinden, maar bij zal er begrip voor hebben. En dan gewoon, ook vanwege het ontbreken van
draagvlak voor de ontpoldering hier, daar de eigen visie en/of Boerenvariant naar voren schuiven. De
Gemeente Albrandswaard zou hier inspiratie uit en een voorbeeld aan moeten nemen.

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/8299026/Staatssecretaris-Bleker-tegen-ontpoldering-HertoginHedwigepolder.ece
DE NOORDRAND VAN ROTTERDAM
Daar lijkt het ook goed de verkeerde kant op te gaan. Een van de weinige Rotterdamse boeren moet weg
vanwege de natuur, maar krijgt van de gemeente zo weinig geld dat hij onmogelijk elders zijn bedrijf kan
voortzetten. En maar roeptoeteren dat Rotterdam landbouw dicht bij de stad ontbeert en het toch zo mooi
zou zijn allemaal koeien in de wei. Maar tegelijkertijd iemand die dat biedt letterlijk en figuurlijk wegcijferen
en de wacht aanzeggen. Hij heeft er de media mee gehaald maar het is eigenlijk te triest voor woorden. Hij
geeft ook aan jaloers te zijn op dit gebied hier, waar de boeren zij aan zij staan en gezamenlijk een vuist
proberen te maken tegen de plannen. In elk geval heeft de wethouder aangegeven het nog eens te willen
bekijken allemaal, dus wellicht geeft dat enige hoop. Lees en kijk hier het verslag en lees ook eens wat
reacties …
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fmaart%2FEinde%20dreigt
%20voor%20Rotterdamse%20boerderij
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1343922&h=Koeienpro
test_op_Coolsingel
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fmaart%2Fprotest%20laats
te%20boer%20van%20Rotterdam
Hoe de procedure daar verder loopt lees je hier: http://www.kiezenvoorgroen.nl/node/604
VOEDSELSCHAARSTE
Bijgesloten vindt u ook de pdf van een artikel uit de NRC van afgelopen zaterdag waarin commentaar wordt
gegeven op de wereldvoedselschaarste en de ontwikkeling daarvan. Natuurlijk is ons poldertje van 600 ha
maar een druppeltje op de gloeiende plaat van de voedselvoorziening, maar al die druppeltjes nieuwe
natuur in Nederland vormen wel een heel areaal ontpoldering van de beste en meest vruchtbare
landbouwgronden.
CONFERENTIE VOEDSELSTRATEGIE, STADSLANDBOUW & DUURZAAMHEID
Over voedsel gesproken : welke wethouder van Rhoon zal er naar deze vergadering gaan over
duurzaamheid, stadslandbouw etc. ? Hoe meedenkend zijn ze, worden de scholen door de wethouder
gestimuleerd om actief mee te doen aan bijvoorbeeld een Polderdag? Wij doen als Polderdag organisatie
ons best om de scholen te bewegen mee te doen maar dat idee wordt niet overal enthousiast onthaald.
Wellicht geeft deze conferentie handvatten daarvoor, of ook over andere zaken en alternatieven als de hele
boel maar ontpolderen. Misschien is stadslandbouw wel de sleutel tot de oplossing voor onze polders, in
welke vorm dan ook.
http://www.groenkennisnet.nl/Pages/Wethoudersconferentievoedselstrategie.aspx en ook op deze site
http://www.smakelijkduurzamestad.nl
MAAKBARE NIEUWE NATUUR
Op een of andere manier denken wij mensen (althans, zij die ervoor geleerd hebben) dat we alles kunnen
maken, zoals ook nieuwe natuur. Alleen als je de ene soort gaat helpen en daar een leefomgeving voor
gaat maken (zonder natuurlijke vijanden of wildbeheer) dan krijg je enorme misstanden. Ik haalde al het
verhaal aan dat er in de Flevopolders bijna geen akkervogels meer zijn (fazanten, patrijzen etc.) vanwege
de enorme toename van vossen en roofvogels. Dat lijkt eerst leuk, maar ze driegen tot een plaag uit te
groeien. Om de beesten nog populairder te maken is er nu ook een website geopend ( www.volgdevos.nl
)met daarin live beelden vanuit een Vossenburcht (niet te verwarren met de Vossenburg). En het gaat zo
goed met de nieuwe natuur in Flevoland dat we bij de Oostvaardersplassen nog meer dan normaal in
moeten grijpen door dieren af te schieten.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1344151&h=Recordafs
chot_Oostvaardersplassen
http://www.parool.nl/parool/nl/1024/GROEN/article/detail/1858061/2011/03/10/Recordaantal-dierenafgeschoten-in-Oostvaardersplassen.dhtml
Misschien is het toch niet allemaal de schuld van de boer : http://www.pzc.nl/regio/zeeuwsvlaanderen/8265547/Vossen-nekslag-voor-vogelstand.ece

Links:
Over het niet doorgaan van het Wieringerrandmeer – deze koerswijziging heeft een boer geld gekost wat hij
wil verhalen op de provincie Noord-Holland:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1342702&h=Eerste_ra
ndmeerclaim_van_boer
Over de voedselprijzen en de stijging daarvan:
http://www.fd.nl/artikel/21619444/kleine-akkerbouwer-profiteert-meest-stijgende-voedselprijzen
http://www.ad.nl/ad/nl/1100/Consument/article/detail/570030/2011/02/23/Prijs-voedsel-schiet-5-procentomhoog.dhtml
Een alternatief voor de boeren in de vorm van recreatie bij de boer:
http://www.telegraaf.nl/reiskrant/kamperen/9225969/__De_boer_op...__.html?sn=reiskrant
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Goedenavond polderbewoners en belangstellenden,
Daar mag ik dan weer bij u aankloppen met een digitaal nieuwsbericht over het wel en wee van de polder.
Regelmatig krijg ik een reactie uit het veld of over de mail dat ik alles zo cynisch benader en eigenlijk weinig
positieve berichten naar buiten breng. Ik antwoord die mensen dan altijd ; ‘geef mij dan een positief bericht
dat ik kan communiceren” en dan blijft het stil. Want er is zo weinig leuks te melden over dit prachtige
gebied, behalve dan dat wat we dagelijks zien. Nu het voorjaarswerk begonnen is en een lekker buitje er
achteraan zal het weer gaan groeien en bloeien overal. Dat wordt weer een mooi seizoen. En verder heb ik
gisteren ook nog wat andere leuke zaken onder ogen gekregen die de Boerenvariant weer een stuk kunnen
versterken, maar daar moet ik me nog even in verdiepen – dus volgende keer meer daarover.
Om te beginnen maar eerst de volgende stap die de provincie denkt te moeten zetten:
PROVINCIE ZUID-HOLLAND GAAT INPASSINGSPLAN IN PROCEDURE BRENGEN
Alsof er niets gebeurt verder, er geen Statenverkiezingen zijn gehouden en noem maar op, dendert de
Provincie gewoon door op het uitzichtloze pad van het dictatoriale regime. Ze zien de gemeente
Albrandswaard en haar inwoners gewoon als onwillig en niet meewerkend met hun grote opgaaf tot het nut
van het algemeen en gaan een volgende stap zetten in het proces. Want het proces, de tijdschema’s en
plannen moeten gewoon doorgaan zoals u kunt lezen in de bijgesloten brief van GS aan het college van
B&W. Daarin lezen we o.a. terug dat de Gemeente de planning niet gaat halen zoals afgesproken (heilig,
ook bij het overleg met de tafel van borging) ) en de kosten gaan ook oplopen en willen ze in de hand
houden. Dat ze daar zelf debet aan zijn om voor elke scheet externe adviesbureaus en advocaten in te
huren zul je natuurlijk niet teruglezen. En als de kosten zo belangrijk zijn, waarom dan een kunstproject
Buijtenland voor 4,7 miljoen Euro uitschrijven?
De kosten zijn overigens sowieso een bedreiging voor de hele voortgang zo lezen we ook in de
Voortgangsrapportage van de PMR – ik heb even een uitreksel gemaakt van de stukken die voor het
Buijtenland van Rhoon belangrijk zijn en dat ook bijgesloten.
OVER GEMEENTERAAD, INSPREKEN EN BRIEF BOEREN
Tot twee keer aan toe vroeg de VVD fractie in de Gemeenteraad van afgelopen maandag 14 maart j.l. of de
vermelde stukken toch wel ALLE ingekomen stukken waren, en tot 2x toe werd dat beaamd. Alsof die brief

van GS aan B&W geen ingekomen stuk zou zijn. En alsof de mail van Adjan Vos, namens de Agrarische
belangenvereniging, ook geen ingekomen stuk zou zijn. Niet voor niets zaten er een aantal
belangstellenden voor dit onderwerp op de tribune. En niet voor niets maakte Adjan Vos gebruik van het
spreekrecht om de status van de plannen ter discussie te brengen in de raad. Want hoe zit het nu met de
provincie en het Heijkoop traject. De boeren hadden duidelijk een discussie en antwoord op hun vragen
verwacht maar konden onverrichterzake weer naar huis. De raad wilde blijkbaar niet, of had het te druk
voorbereidingen te treffen om wethouder Euser pootje te lichten. Als je met de bewoners en betrokkenen in
gesprek wilt blijven zul je dit soort signalen ook serieus moeten nemen, want die boeren kunnen hun tijd en
energie ook anders besteden. Een gemiste kans of bang dat de zaak helemaal in het honderd loopt? Waren
ze toch maar de verkiezingsbeloften nagekomen, want nu blijkt dat de provincie toch gewoon doordramt en
alsnog een inpassingsplan gaat maken – en zitten we met een gedrocht van een bestemmingsplan waar
bijna niets van de Albrandswaardse Variant in terug komt. Natuur en recreatie wordt het straks en voor de
boeren einde oefening. Of de lokale politiek moet zelf het initiatief nemen en zelf eens met Bl;eker gaan
praten over het gebrek aan draagvlak – in Zeeland werkt dat blijkbaar ook.
KAMERCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW & INNOVATIE
Het zat de boeren deze week op het vergadervlak toch al niet mee want hun vraag om heroverweging van
alle plannen en bezwaren daartegen zou in de kamercommissie woensdag j.l. 16 maart worden besproken.
Maar ook dit kwam er niet van omdat de meeting is verdaagd naar ergens achter in april. Helaas voor hen,
want dan hadden ze wellicht ergens houvast gehad. Nu blijft het waarschijnlijk stilstand. Of onze plaatselijke
politiek moet zelf de discussie met Bleker aangaan gezien de laatste ontwikkelingen. Wellicht is dat een
optie die voor alle partijen duidelijkheid kan bieden.
INLOOPMIDDAG VLAKKENBURG
Als ze bij de Provincie de regie overnemen en niet meer willen praten verder heeft bezoek aan de
Vlakkenburg ook niet meer zoveel zin. Ik geloof dat er sowieso al heel weinig belangstelling voor is, je ziet
er bijna nooit iemand, behalve dan van de provincie zelf. En nu de keuze, met hun voorgenomen
inpassingsplan, alleen nieuwe natuur en recreatie is, dan heb je daar niets in te brengen en gaan onze
polders dus gewoon op de schop. Ten noorden van de Essendijk recreatie, woningen en recreatieve
bedrijven, ten zuiden nieuwe natte natuur, kreeklanden, zoetklei-oermoeras en andere onzin. Wellicht kan
een nieuwe lichting Statenleden daar nog wat aan doen en het tij ten goede keren. Ze zijn benoemd
gisteren en er is 2 dagen feest gevierd in Den Haag. Eerst de oude ploeg uitluiden met lintjes en al en dan
de nieuwe ploeg indrinken. Wie daarin zitten kunt u hier teruglezen : http://www.zuidholland.nl/contentpagina.htm?id=77055 . Onder het inspirerende betoog van de Commissaris van de
Koningin Jan Franssen dat ze zich in de toekomst vooral meer moeten laten horen en zien. “Gedraag je niet
als een Calimero” zo zegt hij, zie ook het artikel op hun website. http://www.zuidholland.nl/contentpagina.htm?id=77048 Nou, van harte mee eens dus zal ik de komende tijd nog maar
eens extra olie op het vuur gooien om in mijn eigen vaktermen te blijven. “Want zij zijn groot en ik is klein”
zullen we maar denken, maar dan wel net als Piet Hein als het even kan en desnoods in een tachtigjarige
oorlog.
EN VERDER . . .
Voor de Polderdag gaan we rustig door met de voorbereidingen, net of er geen provincie is verder. We
hebben van een aantal scholen terugkoppeling, hetgeen op een deelname van een 600 basisschool
leerlingen zou duiden. Dat zijn een aantal groepen van een aantal scholen die dus belangstelling hebben in
het programma en de campagne die we er omheen willen voeren. Met boerderijbezoek, teelt, momenten in
het groeiseizoen enzovoort. Dus we voorzien daarmee duidelijk in een behoefte, zoals al eerder
gesuggereerd. En als straks alles natuur en recreatie is zullen ze naar de Hoekse Waard moeten daarvoor,
dus beter nu nog maar even meepakken. En het is nodig, niet alleen vanuit onze woonkernen maar ook in
de stad is de bekendheid waar het voedsel vandaan komt nihil. Cor Oosthoek stuurde me daarover nog een
mooi knipsel uit het AD waaruit blijkt dat kinderen op dat gebied veel tekort komen. Zie bijlage “plastic koe”.
LINKS
Een voordeel hebben we als straks de polders half onder water gaan en opgaan in nieuwe natte natuur –
we kunnen er in elk geval nog wat ganzen kwijt

http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/1861090/2011/03/16/In-Nederland-is-het-gras-hetgroenst.dhtml
Vorige week berichtte ik u al dat de Vossen (en dan doel ik niet persé op die familie van de Korteweg) een
plaag zijn voor de vogelstand in de Flevo. Dat hebben ze elders ook gelezen, dus die gaan ze nu inzetten
tegen de ganzen : oftewel, de mens denkt ook hier baas over de natuur te kunnen zijn – krijgen de vossen
een instructie : “alleen ganzen eten, geen fazanten, patrijzen en andere vogels”? De woordspeling is wel
aardig, want een toom ganzen heeft ook een betekenis. Wat gaat die vos nou doen?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1353419&h=Vossen_h
ouden_ganzen_in_toom
Het Rhoonse stort moet binnenkort ook ergens op de agenda komen volgens mijn informatie – er zou in het
eerste kwartaal wat meer bekend worden zo lezen we:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=12&pagid=1041&fontsize=12&stukid
=58589
AGENDA
02/04 Kom in de Kas o.a. op IJsselmonde : http://www.komindekas.nl/ijsselmonde/
25/06 Polderdag Rhoon
Tot een volgende Polderkolder
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Hierbij een ietwat vertraagde editie deze keer. Het wordt dan ook een heel positieve uitgave met weinig
cynisme, dus volgens sommige lezers niet helemaal mijn stijl. De verlate verschijning wordt namelijk mede
veroorzaakt omdat ik me afgelopen week volledig heb geconcentreerd op mijn cluppie (voetbalvereniging
Rhoon) alwaar ik met een aantal sleutelfiguren een benefietwedstrijd heb mogen organiseren voor Japan.
Wellicht heeft u er over gelezen, anders komt dat nog wel. Daar hebben we binnen een week, met hard
werken, creativiteit en netwerken aanboren een bedrag van 7.500 Euro mee opgehaald, en dat geeft dan
zo’n kick dat je de hele politieke wereld met de Provincie erbij weer aan kunt. Een geweldig weekeinde
gehad dus, geheel ten dienste van het Japanse Rode Kruis, waardoor de Polderkolder even op de lange
baan is gegaan. En daar was ook niet echt veel nieuws over te melden, wel een aantal positieve
ontwikkelingen.
Terugblik Polderkolder 203
Nog even terug naar de laatste editie, waar ik weer een lieve en bemoedigende positieve reactie op kreeg
die ik u niet wil onthouden:
Dag Wim Gé,
Allereerst natuurlijk ontzettend bedankt voor je ongelooflijke vasthoudendheid tegen de belagers van onze
polder! Elke week ben ik benieuwd naar echt nieuws, want op de één of andere manier kom jij van alles te
weten, waarvoor de overheid z'n best doet, 't onder te schoffelen of te "vergeten" te melden. En elke week
zijn we weer verbijsterd over de gang van zaken. Maar waar ik eigenlijk even op wilde reageren is je z.g.
cynisme. Ik ben alleen maar verbaasd, dat je 't nog zo lang uithoudt met de diverse overheden en dat je nog
steeds energie hebt, om elke week de Polderkolder te produceren. Dus wat mij betreft geen cynisme, maar
gewoon de onverantwoordelijke manier van werken van de overheden registreren. Zo cynisch kan de
waarheid zijn. Ooit gaan (misschien) ook de ogen van de bestuurders open......
Ik hoop dat jullie wel kunnen genieten van onze polder, 't wordt weer zo mooi! De merel zingt ons 't bed uit
en alles staat op uitkomen. Zolang 't kan zullen we 't meemaken. Aan jullie zal 't niet liggen...... Bedankt voor
jullie werk en sterkte. Een hartelijke groet ook voor Marjan
Daar word ik dan ook weer enthousiast van om ook door te blijven werken aan een goede toekomst voor
onze polders.
Bruggen

Waar ik ook positief over gestemd ben is de reactie van wethouder van Ginkel richting mij. Ik had namelijk
gelezen dat er op Rhoon-Noord een aantal bruggen vervangen gaan worden, en haar de vraag gesteld of
deze niet gebruikt zouden kunnen worden om “bruggen te slaan” in de polder voor onze boerenlandpaden.
Volgens haar zijn de bruggen die ze nu gaan slopen te rot om te hergebruiken, maar komen er op termijn
wel een aantal overspanningen beschikbaar die nog wél bruikbaar zouden zijn. En dat zou natuurlijk mooi
zijn en beter/veiliger als een gammele plank over de sloot. Wordt dus vervolgd.
Polderdag en de educatieve waarde via basisscholen
Nog zo’n positieve ontwikkeling is de inzet om scholen bij de polderdag te betrekken. Het idee is bij een
aantal scholen goed opgepakt en er blijkt met een aantal groepen van geïnteresseerde scholen
belangstelling te zijn voor 600 lespakketten en eenzelfde aantal bezoekers aan de boerderijen hier in de
polders.Hoe we dat allemaal moeten gaan stroomlijnen en aanpakken zijn we nu aan het uitwerken, maar
we hebben dus duidelijk een juiste richting gekozen. De vraag naar extra lespakketten bij de organisatie
staat uit en we hopen dus in die behoefte te kunnen voorzien. Wordt ook vervolgd.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
Inmiddels zijn er bij diverse “bezwaarmakers” tegen het bestemmingsplan de “gerechtelijke
omgevingsdeskundigen” van de StAB langs geweest (zij brengen advies over hun bevindingen uit aan de
Raad van State). Ook bij ons, en ik geloof dat we ze aardig wat denkwerk hebben meegegeven. Van veel
achtergrondzaken waren ze niet of nauwelijks geïnformeerd en over sommige punten verbaasden ze zich
hogelijk. Zoals wij ook al jaren doen natuurlijk. Ik heb ook van anderen dezelfde indrukken gekregen waar
ze op bezoek zijn geweest. Dus wordt het nu even afwachten op de gespreksverslagen en hun rapport,waar
we overigens nog op kunnen reageren, en dan maar naar de Raad van State verder.
Verweerschrift gemeente Albrandswaard
Wat ik ook nog nergens heb kunnen achterhalen, maar dat kan ook aan mij liggen, is het verweerschrift dat
de Gemeente Albramndswaard gemaakt zou moeten hebben op onze bezwaren tegen het
bestemmingsplan. Van de provincie hebben we daarvan tenminste wel een afschrift gehad, opgesteld door
een eurovretend extern advocatenkantoor – en daar betalen we zelf allemaal aan mee. Maar van de
gemeente heb ik zoiets nog niet kunnen vinden, terwijl dat toch al lang ingediend zou moeten zijn. Waarom
je als belanghebbende dat dan niet onder ogen krijgt is me eerlijk gezegd een raadsel, zo geheim kan dat
toch niet zijn? Vreemde gang van zaken.
Via Natura
Waar je ook vrolijk van wordt is een pilot die wordt uitgevoerd in de Ooijpolder bij Nijmegen. Daar wordt een
gebied met een paar kleine ingrepen open gesteld voor recreatief medegebruik en meer natuur. Het land
blijft gewoon in eigendom bij de boeren en particulieren, die er ook gewoon landbouw op kunnen bedrijven
maar die het gebied op een dusdanige manier beheren (natuurvriendelijke oevers, agroranden,
wandelpaden etc.) dat het gezien wordt als een vorm van agrarisch natuurbeheer. Het is eigenlijk
vergelijkbaar met de Boerenvariant, maar dan ten uitvoer gebracht in een ander gebied. Zie voor meer
informatie de website www.vianatura.nl
Met onder andere ook vergelijkbare partijen die in dit gebied opereren (Royal Haskoning, de Groene Lobby,
Gemeenten, Provincie, ZLTO etc)
en die met elkaar en een landschapsontwikkelingsplan samenwerken aan groen-blauwe diensten
(http://www.vianatura.nl/diensten ). Volgens mij zou dit voor ons gebied één op één een voorbeeld kunnen
zijn. Volgens mij zijn er voldoende aanknopingspunten om hier mee aan de slag te gaan, ook voor de
boeren.
Het Heijkoop-traject : een doodlopende weg.
Moet ik toch nog besluiten met een wat minder positief bericht. Het is namelijk helemaal stil rond onze
bemiddelaar Heijkoop. Het is te hopen dat hij is ingehuurd op basis van “no-cure, no-pay” maar dat zal wel
weer niet. Je hoort of ziet of leest er niets meer over. Geen van de boeren is geloof ikmeer in gesprek, die
hebben al wekenlang niets meer gehoord. De tussenrapportage en/of het verslag is blijkbaar ook in het
ronde archief beland en de kontakten zijn doodgebloed. Zelf heb ik het laatste kontakt gehad rond 15

februari, bijna 6 weken geleden. Waarin de aan hem toegewezen mevrouw Wendy Versteeg (consultant en
werkzaam bij Haskoning) mij heeft gevraagd of ik een afspraak met de heer Heijkoop wilde. Hij wilde graag
,met mij praten om ook mijn mening te horen over de hele zaak. Hetgeen ik heb bevestigd, als tenminste
ook de Boerenvariant op de agenda zou staan - dus zou er een datum geprikt gaan worden. Vanaf die
datum heb ook ik niets meer vernomen, en ik kan me niet voorstellen dat ze zolang op wintersport zijn
gegaan. Of wel natuurlijk, zoals Willeke Alberti zou zingen “en we gingen op vakantie van het geld van ome
Jan”. Normaal ben ik genegen om te zeggen : “geen nieuws is goed nieuws” maar ik had me dit traject toch
wel anders voorgesteld.
Links:
Een samenwerkingsverband van boeren die de Boerenvariant (Via Natura0 verder vorm gaat geven kan op
subsidie rekenen als ik het goed lees :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1361346&h=Subsidie_
voor_demonstratieprojecten
Inmiddels oud nieuws:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1353490&h=Provinciepakt_regie_Buijtenland
Bleker in het nieuws : http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/1865663/2011/03/26/Bleker-dwingtnatuurclub-te-gehoorzamen.dhtml
Nog een alternatief idee voor de boer:
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/betuwe/8363396/Schapendrijven-populair-bedrijfsuitje.ece
Agenda
02/04 Kom in de Kas o.a. op IJsselmonde : http://www.komindekas.nl/ijsselmonde/
07/04 Geen inloopmiddag op de Vlakkenburg – besloten bijeenkomst voor genodigden aldaar
25/06 Polderdag Rhoon
Dat was het wel weer voor deze keer – tot een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Daar ben ik weer met een volgende editie van deze Nieuwsbrief die ik helaas niet zo positief kan schrijven
als de vorige keer. Er is me weer teveel ter ore en onder ogen gekomen om er vrolijk van te worden. We
putten maar vreugde uit het voorjaarsweer, de werkzaamheden in de polder en de ontluikende natuur. Niets
mooiers dan dat.
Voorjaarsontmoeting Vlakkenburg
Donderdagmiddag was de voorjaarsontmoeting van de Provincie aan de Essendijk 24. Helaas lukte het me
niet mijn werk zo in te richten dat ik erbij kon zijn. Ik had mezelf uitgenodigd en het was ook telefonisch
besproken met de omgevingsmanager dat ik welkom was, maar een computercrash op kantoor hield me
langer bezig dan gedacht. Echter, ik heb natuurlijk wel uit mijn bronnen geput om de informatie erover met u
te delen. Vraag of dat verstandig is of niet laat ik even in het midden. Ik zou het natuurlijk gewoon dood
kunnen zwijgen en alleen praten over positieve ontwikkelingen, zoals ik die vorige week mocht
communiceren. Zoals over het LandschapsOntwikkelingsPlan bij de Ooijpolder in Nijmegen, vergelijkbaar
met onze Boerenvariant. Maar ook informeren over de Provinciale aanpak en stappen is denk ik goed voor
uw beeldvorming. Vandaar dus een weergave erover.
Veel vreemd volk
Allereerst de opmerking dat het een vooral vreemd volk verhaal was. Er was een kleine afvaardiging van het
Platform Polders Albrandswaard en de Carnisse Grienden die je, naast de Buijtenhof mensen, als de
lokalen zou kunnen zien. Maar verder veel overheid, groene lobby en onbekenden - van de Gemeente,
bewoners en boeren geen spoor. Dat is toch wel vreemd op zo’n “ontmoeting” waar best een aantal
relevante onthullingen werden gedaan. Het kan niet zijn dat men de Vlakkenburg niet heeft kunnen vinden,

het zal met het invitatiebeleid te maken hebben. Want het informatiecentrum van de Provincie is nu
gemakkelijk te vinden vanwege een nieuw landschapsvervuilend blauw bord onderaan de Essendijk. Een
vergunning daarvoor is blijkbaar niet nodig, ze staan vast boven de wet.
Het provinciale gehalte met de nodige ingehuurde aanhang en gelijkgestemde natuurorganisaties was dus
groot. Dat er zijn/haar (boeren)boterham wel aan zal verdienen. De boerenhapjes en de diverse kleuren
vruchtensappen werden door De Buytenhof verzorgd.
Rol Gemeente Albrandswaard (deel I)
Zoals door onze burgemeester eerder uitgesproken heeft onze gemeente de regie over alles. Maar ik twijfel
daar al langer aan gezien de voortgang en communicatie hierover. De Provincie draaft echter gewoon door,
draagvlak of niet, beroep Raad van State of niet – ze denderen door.
Carel Harmsen vertelde dat er schot in de zaak komt. Hij memoreerde dat het jammer was dat het overleg
met Jan Heijkoop niet het verwachte resultaat had opgeleverd, maar met de gemeente Albrandswaard
zitten zij nu (na twee gesprekken op de Vlakkenburg) eindelijk op één lijn. Als het goed is wordt volgende
week het Inrichting- en beheerplan door de gemeente vastgesteld en volgt er spoedige publicatie. Hoe je
nu zo’n plan kan maken en publiceren als je nog niet eens 5% van de gronden in je bezit hebt is voor mij
een raadsel, maar dat heb je wel met meer overheidszaken. Dat ze dat samen met de Gemeente zouden
uitvoeren doet ook de wenkbrauwen fronsen. Die zullen toch niet mee gaan werken aan het uitroken en
saneren van de huidige boeren, volgens hun eigen raadsbesluit vorig jaar een essentieel onderdeel binnen
de plannen.
Hoe de Gemeente dus zo’n plan zou moeten maken voor het gebied zonder medewerking en handhaving
van de boeren is een raadsel want de Gemeente kan toch niet zelf de hele polder verder gaan beheren en
onderhouden? Er is een areaal van ca 30 ha in het bezit van de Provincie dat in beheer zal worden
gegeven aan het Zuid-Hollands Landschap. Maar deze kunnen dat niet zelf, dus die laten het beheer dan
weer uitvoeren door derden, in dit geval zorgboerderij de Buijtenhof die hun landbouwareaal opeens ziet
verdubbelen.
De nieuwe beheerder (ZHL) vertelde bij monde van Hans Visser met enige trots dat er een akkertje met vlas
is ingezaaid aan de Lageweg. Jurrian Visser (Buijtenhof) voegde er aan toe dat er varkens en koeien aan
de Essendijk komen lopen. Langs de Essendijk wordt er een strook grond ingezaaid met echte wilde
bloemen. Er wordt wel gespoten tegen onkruid (bestaat dat wel in een natuurgebied?) en er wordt alleen
maar bemest met stikstof (N) om de nutriënten te verminderen. Dit laatste is òf een nieuwe methode of
wellicht gewoon een verspreking.
Ook werd hun nieuwe website aangekondigd. Kijk maar eens op www.buijtenland.nl . Je moet er van
houden van die moderne opzet en dansende lettertypes, maar dat heeft het nieuwe communicatieteam vast
goed onderzocht. Het is in elk geval een hele bevalling geweest zo mogen we lezen bij de weblog. En daar
kan ik van meepraten, elke website klaar maken en live zetten vraagt veel tijd, energie en werk. Dus zal ik
het houden op een proficiat voor de site, maar daar reken ik de inhoud uiteraard niet onder. Want ik zie dat
we volgens planning in 2012 al gaan starten met onteigening en dat soort fratsen. Dat zou je niet moeten
willen communiceren, zo gaan de hakken alleen verder in het zand. Maar misschien is dat wel de bedoeling,
zelfs al heeft de Ministere vorig jaar gezegd dat er voor dit soort projecten minnelijk verword=ven moet
worden en maximaal10% onteigend mag worden. Ook lezen we wederom dat er alleen gesproken wordt
over de natuur en recreatie, dus geen plaats voor de huidige boeren. Terwijl dat met andere varianten heel
goed mogelijk is – ik wijs nog maar een keer terug op mijn epistel van vorige week, (zie ook bij de links
hieronder)
In elk geval zijn er nu ook aansprekende weggevertjes. Een bedrukte beker, een button en een boekje
getiteld “Buijtenland in je binnenzak”. Leuk hoor en geld genoeg.
Rol Gemeente Albrandswaard (deel II)
Voor de mensen die een beroep hebben lopen bij de Raad van State moet vorige week toch ook de broek
wel een beetje zijn afgezakt bij het lezen van het verweerschrift van de Gemeente richting de RvS inzake de
beroepen die zijn ingesteld. Je kunt niet stellen dat de Gemeente erg loyaal is aan zijn bewoners als je alle
beweringen leest. Ze doen bijvoorbeeld over het hoofdstuk “draagvlak” nogal bagatelliserend. In
verschillende hoofdstukken komt terug dat er “slechts” 30 bezwaarschriften zijn tegen het bestemmingsplan.
Waarbij deze voor het gemak maar even voorbij gaan aan de motie Klein Molenkamp, de 5000

handtekeningen, de 1750 electronische zienswijzen en hun eigen raadsbesluit dat ze voor “minimaal de
Albrandswaardse Variant gaan en de boeren in het gebied willen behouden”. En dan net doen of er
voldoende draagvlak is in hun verweerschrift omdat de raad het zo heeft vastgesteld – en tegen ons maar
zeggen dat ze dat hebben gedaan onder de druk van een inpassingsplan, niet omdat ze dat zo wilden …..
De Albrandswaardse Variant lijken ze overigens helemaal niet meer te verdedigen als je het verweer leest,
ze hebben zo lijkt het al opgegeven. Hele delen uit de A.V. worden door hun eigen woorden en stellingname
bestreden. Ook van een actieve benadering en “volksvertegenwoordiging” richting Den Haag blijkt verder
niets. Waar andere gemeenten succes boeken door rechtstreeks de politiek te benaderen wachten onze
bestuurders en politiek af. Waar de gemeente Hulst succes boekte en middels Henk Bleker inmiddels een
streep door de ontpoldering van de Hedwigepolder heeft getrokken is het hier status quo. Van enige actie is
niets te merken of het zou echt in het geheim moeten gebeuren – maar dat waag ik te betwijfelen, er wordt
wel veel besloten vergaderd, maar vast niet over de polders. Ik zal u niet met de verkiezingsprogramma’s
en beloften vermoeien, maar die waren duidelijk heel anders….
Rol Gemeente Albrandswaard (deel III)
We worden de laatste tijd verblijd met zaken die allemaal niet of net niet goed gaan of waar met veel
hangen en wurgen een oplossing voor wordt gezocht. Veelal is het achterover leunen en afwachten, zoals
bij een Centrumplan ontwikkeling of het opruimen van de Rhoonse gifstort. Maar op andere trajecten wordt
volop ingezet, zoals de lange termijnvisie en hoe onze gemeente er in 2025 uit zou moeten zien – waar
willen we heen en hoe. Laat ze nu ook eerst inzetten op de huidige problematiek en daar oplossingen voor
aandragen. Dus zet eens mensen en middelen in om het buitengebied te behoeden voor ontpoldering, een
gifstort op te ruimen en in een zwem-, sport- en recreatiemogelijkheid te voorzien. Dan heb je de mensen
ook in 2025 nog wat te bieden behalve een kast vol plannen en lange termijnvisies.
Valckesteijnse Bos
Een van de doemscenario’s die ons helder voor de geest staat is dat we zo een “landschapspark” (of hoe
dat ook zal heten) krijgen, maar dat er geen geld meer is voor onderhoud. Een scenario dat bij het
Valckesteijnse Bos blijkbaar in gang is gezet. Een mooi landschappelijk open weidegebied is destijds
opgeofferd aan een besloten en ontoegankelijk bos en nu blijkt opeens de pot geld voor het onderhoud niet
meer toereikend. Met een beetje goede wil mag Albrandswaard straks dat onderhoud overnemen, maar ide
kunnen amper hun eigen groenvoorzieningen in een onderhoudsbeleid vormgeven. We zijn er weer klaar
mee en zullen de rekening wel weer via een belastingverhoging gepresenteerd krijgen. Zie de memo van de
Gemeente hierover :
http://www.albrandswaard.nl/document.php?m=6&fileid=27257&f=3ae6b813f584d4f628d6729a3f125679&at
tachment=0&c=66291
Kunstproject Kunstgebouw het Buijtenland van Rhoon
Inmiddels zijn de kunstenaars die projecten voor ons gebied gaan maken bekend. De kunstenaars Ester
van de Wiel (voor het recreatieve deel benoorden de Essendijk) en Jeroen van Westen (voor het natuurdeel
ten zuiden van de Essenijk) hebben de opdracht in de wacht gesleept en kunnen aar aanleiding van hun
schetsen verder aan het werk met hun ontwerp. We hebben het Kunstgebouw gevraagd de mogelijkheid te
onderzoeken om de ontwerpen bij de komende Polderdag te exposeren zodat de bezoekers een indruk van
hun creatieve invulling van ons polderlandschap kunnen krijgen.
http://www.kunstgebouw.nl/service/pers/2011/04/schetsontwerpenbekend.php
http://www.kunstgebouw.nl/publiek/actueel/2010/LandschapsparkBuijtenland.php
–
zie ook het persbericht over dit onderwerp.
http://www.kunstgebouw.nl/service/pers/publiek/110331PersberichtKunstgebouw.pdf
Polderdag Rhoon
We zijn afgelopen week niet veel opgeschoten moet ik eerlijk bekennen. Een beetje druk geweest en ook
“de boer” zit meer in het land dan aan tafel. Als het weer goed is moet er gezaaid en gepoot worden, dus
dat gaat dan voor. Maar komende week zal het wel een keer lukken en hoop ik u volgende Polderkolder
meer informatie te kunnen verstrekken.
Links

Via Natura : een blauwdruk van een Landschapsontwikkelingsplan , zou een blauwdruk kunnen zijn van de
Boerenvariant (als de wil van de overheid er is) :
https://kennispleinmooinederland.vrom.nl/nieuws/professioneel_landschapsbeheer_in_de_ooijpolder;_een_
unieke_aanpak_in_nederland
http://www.vianatura.nl/JCEfiles/lop_folder.pdf
http://www.vianatura.nl/JCEfiles/vianatura.pdf
De laatste melkveehouder van Rotterdam moet alsnog verdwijnen – het papier is geduldig en beslist ook
hier :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1372988&h=Laatste%
20melkveehouder%20Rotterdam%20moet%20weg
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fapril%2FBoerderij%20van
%20Arie%20Steenwijk%20moet%20toch%20weg
Dat staat dan allemaal weer zo in schril contrast (typisch hollands) tot dit bericht :
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1372944&h=Weidegan
g%20als%20erfgoed
90 ha Reijerwaard wordt definitief bedrijventerrein:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1370960&h=Glas%20
Reijerwaard%20verdwijnt%20definitief
Groene lobby geeft zich over in Zeeland …
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1365851&h=ZLTO%20
blij%20met%20ommezwaai%20natuurclubs
Agenda:
11 april
Raadsvergadering met o.a. vragen over gifstort en de visie 2025 op de agenda
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1459
16 – 25 april Volgende week de weidevogelkijkweek ( http://www.weidevogelskijken.nl )
25 juni
Polderdag Rhoon
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder.
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Iets eerder dan gepland, maar dat komt om twee redenen: allereerst ben ik vanaf morgen voor een paar
dagen naar Assen om daar gastheer te spelen bij het WK Superbikes voor mijn werkgever. Ten tweede
hebben we vandaag informatie gezien over het ontwerpuitwerkingsplan dat de Gemeente voor de polders
heeft gemaakt. En dat gaat vanaf 15 april ter inzage, dus leek het me goed u daar vast op voor te bereiden.
Ontwerpuitwerkingsplan Buijtenland van Rhoon ter inzage
Via onderstaande link kunt alle relevante stukken downloaden en/of bekijken. Met de uitleg waarom dit zo
ontstaan is en wat de waarde er van is:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768&bristukid=356&stukid=
66577v
Het is ook voor mij nog te vers om het al te kunnen becommentariëren, maar het eerste tekeningetje wat ik
heb gezien laat niet veel aan de verbeelding over. Zeg maar gerust dat dit het einde van de boeren in de
polder is want van een natuurakker kan niemand leven. Behalve de natuur zelf dan, een agrarisch
ondernemer in elk geval niet.
De laatste boer uit Rotterdam.
Ook uit de Noordrand moet de laatste veehouder vertrekken. Ik heb u vorige week het verhaal van boer
Steenwijk nog doorgelinkt.
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1372988&h=Laatste_
melkveehouder_Rotterdam_moet_weg

Maar er zal door de raad goed voor hem worden gezorgd. De Raad van Rotterdam gaat een andere locatie
zoeken in de regio, een loze belofte natuurlijk, Want in de regio Rotterdam is geen plaats meer voor boeren,
kijk maar wat ze hier voor ogen hebben. De Provincie maakt overal natuur ten koste van de boeren,
Rotterdammers kunnen straks geen boer meer zien op loop-en fietsafstand. En dan maar praten over het
feit dat de stad en het land met elkaar verbonden moeten worden en dat het zo belangrijk is kinderen te
kunnen laten zien waar hun eten vandaan komt.
Het was dus een korte editie, volgende keer wel weer de links naar andere zaken. Een goed weekeinde
gewenst.
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Beste polderbewoners en belangstellenden,
Een mooi Paasweekeinde staat er aangekondigd dus moeten we er maar van genieten zolang het nog kan.
In deze omgeving en in dezelfde entourage zal dat moeilijk worden ben ik bang. Ik heb me wat verdiept in
de uitwerking van het bestemmingsplan en dat stemt niet vrolijkmoet ik helaas toegeven. De huidige
boerenstand, een enkeling daargelaten, plus de landbouw waar we zo van genieten is gedoemd om op te
houden te bestaan. In plaats van ons open polderlandschap krijgen we recreatie, natuurakkers en nieuwe
natte natuur – het krekenlandschap.
Ontwerpuitwerkingsplan “Buijtenland van Rhoon”
Over het nut ervan is niemand overtuigd, over de noodzaak ervan evenmin om nog maar te zwijgen over
draagvlak van de plannen. Het schijnt dat nu de gedeputeerde Huls niet meer aan de touwtjes trekt en
gestopt is regentje te spelen, dat er nog enige speelruimte zou zijn om vormen van stadslandbouw of
andere pilots op het gebied van de landschapsinrichting uit te voeren, maar dat de polders overgeleverd
zullen worden aan de wilden kun je gerust wel als zekerheid vaststellen. Of de Raad van State, ieders
laatste hoop, moet rigoureuze schrappen zetten. Natuurlijk is het in Den Haag mooi uitdenken dat als de
huidige boeren er recreatie, zorg of educatie bij gaan doen dat ze dan wel een boterham er aan kunnen
verdienen. Maar deze mensen zijn ondernemer en bovenal BOER in hart en nieren – dus geen leraar,
psycholoog of geschoold op het gebied van recreatie. En het is al eerder gezegd, we kunnen niet van elke
boerderij een zorgboerderij maken waar tientallen vrijwilligers de zaak draaiende houden en subsidies
zorgen voor een inkomen. Maar dat wil blijkbaar niet doordringen bij de bedenkers van al die onzin.
De Albrandswaardse variant is eigenlijk min of meer verlaten – daar was ook maar ruimte in voor 2 – 3
boeren maar met het huidige voorliggende ontwerp-uitwerkingsplan kunnen veel meer boeren blijven zitten.
Als ze tenminste van bedrijfsvoering willen veranderen en zorgboer, recreatieboer of educatieboer willen
worden. Zo kun je natuurlijk alles wel goed praten.
Natuurlijk hadden ze de boeren er graag bij betrokken, zo wordt dan gesteld, maar die hebben het af laten
weten en hebben niet deelgenomen aan het overleg met Heijkoop. Dus hebben ze nu maar een
uitwerkingsplan bedacht dat volgens de Gemeente goede mogelijkheden biedt. Zonder de boeren daar
verder in te betrekken. Door binnen de PKB de grenzen op te zoeken (het krekenlandschap niet al te nat
maken zodat een boer daar koeien kan laten grazen bijvoorbeeld) lijkt allemaal leuk op papier, maar dan zal
toch binnen 10 jaar dat open landschap vol staan met struiken en bomen opschot – want dat laat een koe
links liggen. Dus weg open polders, dat zie je bij andere gebieden waar koeien het onderhoud moeten
plegen toch ook gebeuren.
Kortom, er is nog geen bedrijfsmodel beschikbaar over stadslandbouw of de inrichting van zo’n gebied. Ik
heb al eerder verwezen naar de Ooipolder waar het allemaal wel schijnt te kunnen en waar de boeren met
zelfrealisatie tot een plan met draagvlak zijn gekomen samen met de gemeenten,provincie en andere
organisaties. Maar zoiets schijnt alleen in Gelderland te kunnen, Zuid-Holland kent zulke modellen niet.
Kortom, we zullen weer in het verweer moeten om een zienswijze en bezwaar aan te tekenen tegen dit
ontwerp uitwerkingsplan. We hebben tenslotte toch niets anders te doen. Voor meer info sluit ik de
volgende links bij:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=656&rubriek_id=3485&stuk
id=66589

Alle stukken, los van elkaar:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768&bristukid=356&stukid=
66577
Ik heb op de laatste Polderkolder al een aantal reacties mogen ontvangen (bijgesloten) en hoop uiteraard
dat deze mensen de moeite nemen om ook een zienswijze in te dienen op het ontwerp-uitwerkingsplan. Om
duidelijk aan te geven dat ze op het verkeerde pad zitten dat geen draagvlak heeft en in tegenspraak met
hun verkiezingsbeloften.
Polderdag 25 juni 2011
De voorbereidingen hiervoor gaan stilaan verder. De eerste zorg was om de scholen te benaderen voor de
educatieve insteek. Dat is inmiddels gebeurd en een aantal scholen hebben inmiddels de aangevraagde
lespakketten ontvangen. Daarna zullen ze groepsgewijs een bezoek brengen aan de diverse boerderijen
om hetgeen ze in de lessen hebben voorbereid ook in de praktijk te kunnen zien. En we hopen ze ook op de
Polderdag met hun ouders terug te zien natuurlijk.
Daarnaast zijn nog een aantal activiteiten in voorbereiding om de polderdag ook dit jaar weer een uniek
tintje te geven. We hopen, nu het landwerk er op zit en de producten (bijna) allemaal in de grond, dat de
gewasborden weer op de kopakkers verschijnen om de mensen te laten zien welk gewas waar staat –zodat
ze de seizoensontwikkeling ervan kunnen bijhouden. En zullen we de website www.polderdag-rhoon.nl ook
weer gaan updaten met de nieuwste ontwikkelingen en het programma.
Vrijdagavond 22 april (vanavond dus) komen we weer bij elkaar om de plannen te bespreken en de nodige
stappen te zetten – we houden u op de hoogte.
Provincie Zuid-Holland
Heeft een nieuw bestuur met mensen die wellicht open staan voor een normale dialoog in plaats van als
een dictator de eigen wil doordukken. Hier wat informatie:
http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=78446 en uiteraard de hoofdlijnen van het akkoord waarin
ze elkaar gevonden menen te hebben:
http://www.zuid-holland.nl/hoofdlijnenakkoord_2011-2016.pdf
In elk geval zetten ze een aantal zaken door, in afwijking tot datgene wat de landelijke politiek stelt:
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1386025&h=ZuidHolland_zet_EHS_door
Agenda:
14 mei :
eetbaar Rotterdam Stadslandbouw Filmfestival (zie hier
http://www.eetbaarrotterdam.nl/filmfestival )
25 juni:
Polderdag Rhoon
Dat was het wel weer – tot een volgende Polderkolder
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Goedenavond Polderbewoners en belangstellenden,
Het is vandaag 5 mei, een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van Nederland. We kunnen en moeten
daar denk ik nog steeds dankbaar voor zijn, want anders zou ik bijvoorbeeld nog niet eens mijn kritische
Nieuwsbrieven kunnen verzenden bij wijze van spreken. En we moeten die vrijheid ook koesteren want er
zijn nog steeds genoeg plaatsen in de wereld waar je je niet zomaar kan uiten natuurlijk. Niet dat dat enig
verschil maakt geloof ik, maar dat is weer een ander hoofdstuk. Wij leven hier in een democratie waar
iedereen mee mag praten en inbreng kan hebben in het beleid. Althans op papier. Want wat er verder met
uw mening gedaan wordt laat zich raden. Zelfs raadsbesluiten of moties in de Tweede Kamer worden
gewoon genegeerd of met voeten getreden.
U kunt zich ongetwijfeld de politieke belofte nog wel herinneren vóór de gemeenteraadsverkiezingen. Men
zou minimaal voor de Albrandswaardse Variant gaan, er zou ruimte blijven voor de agrariërs en hun

commerciële bedrijven, er moest draagvlak zijn voor de plannen anders gaan we het niet uitvoeren enz.
enz.
En wat is daar dan allemaal van terecht gekomen? Lees het ontwerp uitwerkingsplan en het goedgekeurde
bestemmingsplan en je kunt gewoon stellen : NIETS !
“Het is MOOI ons Buijtenland, maar het is mooi ONS Buijtenland”. “We willen de Albrandswaardse Variant
en als dat niet kan dan toch zeker de Albrandswaardse Variant en als dát niet kan dan toch minimaal de
Albrandswaardse Variant”. Ik kan ze van alle partijen zo oplepelen indien nodig maar zal er u verder niet
mee vermoeien.
Ontwerp uitwerkingsplan “natuur – uit te werken”
In elk geval, indien u een zienswijze wilt geven op het ontwerp uitwerkingsplan dan moet dat deze maand.
Zie hier
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=656&rubriek_id=3485&stuk
id=66589 en hier
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768&bristukid=356&stukid=
66577
Op de politiek hoeft u verder niet te rekenen. Die zullen geen vragen stellen erover en kunnen dat ook niet,
omdat de eerstvolgende raadsvergadering pas op 30 mei gepland staat (toeval of niet) en dan is de
inspraakperiode al voorbij. Het zou me niet verbazen dat ze, net als de vorige zienswijze trajecten, het
geheel weer samengebundeld beantwoorden en het verder zo laten. Geen gezeur verder, lekker makkelijk
en geen ruzie met de Provincie maken. Enige reactie die onder de ogen van de raad zal komen voor de
raadsvergadering (als ze de post lezen tenminste) is de reactie van Anneke Grevink die als ingekomen stuk
staat genoteerd (zie bijlage) en die voor zich spreekt denk ik. De rest van de avond staat er voorlopig nog
niets over het ontwerp-uitwerkingsplan op de agenda.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1463
En dan vinden ze het nog vreemd dat de boeren en bewoners gewoon de ingezette procedure voortzetten
en de uitspraak van de Raad van State afwachten.
Traject Heijkoop
De man die volgens de gemeente de oplossing zou hebben moeten brengen was bemiddelaar Heijkoop.
Speelruimte had hij niet, hij moest zich aan de PKB en de wet van de provincie houden dus wat heeft
overleg dan voor zin zou je denken. En daarnaast waren boeren en bewoners de procedurele volgende
traject ingegaan, namelijk als er een bestemmingsplan is goedgekeurd waar je het niet mee eens bent ga je
naar de Raad van State. Onderhandelen had men daarvoor moeten doen. En nu een beetje boertje pesten
door alle aangekochte grond aan één partij in beheer te geven werkt ook contraproductief, zo kom je niet
met elkaar in gesprek volgens mij.
In alle tussenrapportages van de heer Heijkoop (zie bijlage) komt in elk geval duidelijk naar voren dat
staatssecretaris Bleker een harde randvoorwaarde heeft gesteld, namelijk draagvlak bij de agrariërs. Waar
hij dit draagvlak vandaan denkt te gaan halen is mij een raadsel want hij zit, met uitzondering van de
Buitenhof, verder met niemand meer aan tafel. Tweede Kamerlid Ad Koppejan (CDA) heeft daar ook vragen
over gesteld en daar werd nogmaals bevestigd dat er draagvlak van bewoners, agrariërs en
maatschappelijke partijen moet zijn. Waar ik o.a. het PPA en de Vereniging Carnisse Grienden ook toe
reken maar er zijn er wel meer. Niet voor niets liggen er nog steeds ergens 5000 handtekeningen, 1750
electronische zienswijzen en 31 beroepen bij de Raad van State op de plank. En dan neem ik nog niets
eens de raadsmotie mee waarin besloten is dat er ruimte moet blijven voor reguliere landbouw, ook de
lokale politiek claimde tegen te zijn. Breed draagvlak voor de plannen? Dacht het niet.
Maar dan ben je in gesprek met de provincie en dan wijs je ze daar op, maar zij zien dat heel anders. Er is
best wel draagvlak vinden zij. Er is een belevingswaardenonderzoek uitgevoerd, ze hebben voorstanders bij
diverse groene en recreatieve clubs (gek hè) en ook bij de Rondetafelgesprekken op de Vlakkenburg zijn er
best een paar positieve geluiden geweest. Maar staat dat niet in verhouding tot de tegenstanders van de
plannen natuurlijk.
Papier is geduldig
Zou je in dezelfde context kunnen schrijven als je de 9e voortgangsrapportage over het project Mainport
Rotterdam doorleest. Steeds een herhaling van het voorgaande met wat kleine nuanceverschillen, een

duidelijk voorbeeld van je eigen werk blijven maken. Weten hoe de voortgang is :
http://ikregeer.nl/documenten/dossier/24691
De Provincie
Daar is inmiddels een nieuwe ploeg aan het bewind met een andere portefeuilleverdeling. Wellicht is daar
wel op een normale manier mee te praten en willen die wel luisteren naar de lokale politiek en wens van de
bewoners. Van voortschrijdend inzicht had de vorige ploeg nog nooit gehoord, maar ik ben onlangs nog op
een Ruimtelijke ordenings praatsessie geweest, georganiseerd door de provincie, waarin bleek dat men
daar ook langzamerhand oog en oor krijgt voor andere zaken dan alleen maar ontpolderen, onder water
zetten en natte natuur maken. Dus misschien kunnen we vanuit die hoek toch nog begrip krijgen voor een
Boerenvariant. De Hoekse Waard werd daar als voorbeeld met een brede instemming naar voren gehaald
met de kreken, akkerranden en “normale” landbouw, dus waarom zou dat hier niet kunnen?
18 mei komt de Statencommissie voor het eerst bij elkaar en wellicht worden daar zaken besproken in ons
voordeel.
http://www.zuid-holland.nl/bestuur_en_politiek/Statencommissies%20e.a.//apps_sissingle.htm/Statencommissie_-_Groen_en_Water_(G&W)/2011/18_mei_2011/_CIE_-_Agenda/apps_sissingle.htm?llpos=287084385&llvol=-2000
De boeren en Polderdag 2011
Tegen alle verdrukking en tegenwerking in blijven de boeren zich onverminderd positief opstellen. Zo
hebben we afgelopen dinsdagavond met een delegatie (de harde kern noem ik het maar voor het gemak)
om de tafel gezeten om de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze Polderdag te bespreken. En ze
staan er nog steeds positief tegenover om, ondanks de onzekerheid die al jaren leeft, ook deze editie van
de Polderdag (de 5e alweer – het eerste lustrum) handen en voeten te geven. Dus zullen ze, indien
mogelijk, medewerking geven aan zowel de polderdag als aan het openstellen van hun boerderijen en land
voor de scholenexcursies die we in het educatieve kader van deze editie aan het organiseren zijn met
verschillende basisscholen in Rhoon, Poortugaal en Portland. We gaan nu eerste even met de scholen om
tafel die interesse hebben getoond voor deze bedrijfsbezoeken om een en ander te plannen en komen er
dan later nog op terug. Wel gaan de boeren op korte termijn de gewasborden weer langs de percelen
zetten om kenbaar te maken welk gewas waar staat zodat bezoekers van de polder de groeistadia ervan
mee kunnen beleven.
De toekomst van Boeren in de Polder – de laatste ontwikkelingen geven hoop !!!
Zoals u vanmorgen in het AD heeft kunnen lezen putten de boeren moed uit de brief van Bleker aan de
Tweede Kamer in antwoord op vragen van Ad Koppejan. En ik heb ook al een aantal enthousiaste mails
ontvangen van mensen die het gelezen hebben en denken dat het alsnog allemaal goed gaat komen. Nu
ben ik ook altijd optimistisch maar ik wil wel waarschuwen dat het de stem en conclusies zijn van de boeren
en bewoners. Voorlopig ligt er vanuit onze gemeente een heel ander plan, namelijk de bestemming
natuurakkers met krekenlandschap/natte natuur aan de zuidkant. Hetgeen nog eens verergerd en overruled
wordt door de provincie en de groene lobby.
En het bestemmingsplan plus het ontwerp uitwerkingsplan natuur is niet de invulling stadslandbouw die hier
in het AD artikel voorgespiegeld wordt. Huisverkoop ten behoeve van de stedelingen, wat wandel- en
fietspaden maken met akkerranden en dan verder zo door blijven gaan – eigenlijk de Boerenvariant die
iedereen graag gerealiseerd ziet en waarvoor draagvlak is. Je kunt de antwoorden van Bleker ook anders
uitleggen natuurlijk, maar laten we, net als iedereen hier in de polder positief blijven en er van uitgaan dat
het verstand met de jaren komt. En dat voortschrijdend inzicht deze wens van de Albrandswaardse
bevolking mogelijk gaat maken. Lees dus even het bijgesloten AD artikel van Leo van Heel - 20110505 AD.
Nog meer bestemmingsplannen etc.
Nog even over de Koedoodzone, waar ook weer van alles gepland staat en waar je wellicht (te) snel
overheen leest. Er is een memo aan de raad inzake de hippische sportvoorziening in het Binnenland (met
een klimaatbuffer bij de Koedood) en er is een Bestemmingsplan Portland 2, waar ook de Koedoodzone
onder valt. Allebei zaken om goed in de gaten te houden want voor je het weet blijkt de grond duur en staat
er opeens nog een woonwijk in de polders….. zie bijgesloten stukken. Donderdag 19 mei is daar overigens
een inspraakavond over in de wijk portland, zie ook het memo 16 2011 97837.

Links:
Oud Minister en Boerenvoorman Veerman stopt als voorzitter bij Natuurmomumenten – dezelfde dag in het
AD/RD een bericht dat Natuurmonumenten welpositief is over de plannen voor agrarisch natuurbeheer rond
de stad waarbij ze het beheer willen overlaten aan boeren die hun land mogen behouden. Toeval of niet of
ook hier voortschrijdend inzicht?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1389841&h=Veerman%20sto
pt%20als%20voorzitter%20natuurmonumenten
De dijken rond de polders moeten ook nog eens verhoogd worden volgens de berichtgeving :
http://www.dvhn.nl/nieuws/nederland/article6723004.ece/Dijken-moeten-ruim-3-meter-hoger
Dat was het wel weer voor deze keer. Het is wat groot geworden vanwege de bijlagen, maar ik wilde het
allemaal niet onthouden. Tot een volgende Polderkolder.
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Goedendag Polderbewoners en belangstellenden,
Mij is weer de tijd en de eer gegund om u te informeren over zaken die spelen rond onze polders. Dus dat
doen we dan ook van harte. Er is weliswaar enige vertraging, maar ik had afgelopen week ook een krant
van onze jubilerende voetbalclub v.v. Rhoon vol te schrijven en te redigeren, dus moesten er even andere
prioriteiten gekozen worden. Niet dat de polders niet belangrijk zijn maar het verhaal van één hoofd en twee
handen moet algemeen bekend zijn dacht ik zo. Ook een excuus vanwege het aantal bijlagen en bites die
zo uw mailbox binnen stromen maar het is wel relevante informatie volgens mij
Beroepen Raad van State
De Provincie begint het toch wat benauwd te krijgen zo lijkt het, want ik heb uit diverse bronnen vernomen
dat ze benaderd zijn door de Provincie of ze toch hun beroep bij de Raad van State niet willen
heroverwegen. En wat ze voor de appelanten eventueel zouden kunnen betekenen om hen het beroep te
laten intrekken. Voor de meeste bezwaarmakers is dat al een gepasseerd station natuurlijk, zij hebben
tenslotte niet om al die toestanden en kosten gevraagd. Als de provincie nou eens vooraf met mensen zou
hebben gepraat en vooral GELUISTERD, zou het wellicht allemaal anders gekund hebben. Nu willen de
meeste mensen best aan tafel, maar dat dan pas na de door de provincie zelf ingezette procedure – en
daar is de Raad van State een onderdeel van. De STAB (Stichting Afdeling Bestuursrechtspraak) heeft niet
voor niets met de meesten van hen om de tafel gezeten om nader kennis te nemen van de bezwaren en de
hele gang van zaken.
Het traject Heijkoop
Lijkt doodgelopen, dat kan ook niet anders dan met zo’n uitwerkingsplan en houding jegens de niet met hem
aan tafel zittende boeren – je hoort of ziet er niets meer van, op mails wordt al maanden niet gereageerd
dus zal het wel einde oefening zijn.
De Educatiedag en Polderdag 2011
Twee aparte zaken maar wel met een duidelijke binding. De organisatie heeft met een aantal boeren om de
tafel gezeten die mee willen doen aan het educatieproject, namelijk het openstellen van hun bedrijf zodat
scholen dit kunnen bezoeken en wat vertellen en laten zien over hun werkzaamheden. Hoe wordt hun
dagelijks voedsel verbouwd, welke machines zijn daar bij nodig, hoe groeit een gewas, hoe ziet dat er uit,
welke verzorging heeft het nodig etc. etc. Daarvoor zijn er op de scholen die belangstelling hebben getoond
“lespakketten” verdeeld welke de leraar/lerares een handvat bieden om er ter voorbereiding in de klas over
te praten. Aan de scholen is een paar data voorgesteld eind mei (vóór de pinkstervakantie) om de
boerenbedrijven en landerijen te bezoeken. Waarbij de boeren per bedrijf een gewas of teelt bij de kop
zullen pakken en daar alles overlaten zien en vertellen. Door met de klas een aantal bedrijven te bezoeken
kunnen de kinderen dus van diverse gewassen alles over de teelt te weten komen. Ook bedrijven met
dieren (koeien, schapen, paarden, lama’s, varkens, kippen etc.) zitten daarbij zodat er een breed beeld
ontstaat van wat ze dagelijks op hun bord krijgen en hoe dat geproduceerd wordt.

Uiteraard hopen we dat de kinderen dan eind juni, de 25ste op de Polderdag, weer terug komen (liefst ook
met hun ouders). Zodat ze kunnen laten zien wat ze geleerd hebben en kijken hoe de gewassen en dieren
in een maand tijd gegroeid zijn. Het mooiste zou zijn om daar tegen de oogst nog een vervolg aan te geven,
maar het is uiteraard wel een beslag wat op het bedrijf gelegd wordt. Doordat er overal gewasborden langs
de akkers staan, hopen we dat de scholen, ouders en kinderen dat zelf ook actief in de gaten houden om
tegen de tijd dat er geoogst wordt (de mooiste maar ook de drukste tijd) te zien wat er van de diverse
gewassen geworden is.
Over de Polderdag zelf kom ik in een volgende editie nog wel terug, het is nog vroeg. Wel zijn er leuke
initiatieven ontplooid om ook deze Polderdag weer iin een apart jasje te steken. Rond het Driepolderpunt zal
weer een activiteit worden georganiseerd en ook de Kunstkring Albrandswaard heeft medewerking
toegezegd en een idee geopperd om de schoonheid en het behoud van de polders opeen creatieve manier
onder de aandacht te brengen. Dus naasthetbezoek aan boerenbedrijven zal er weer een keur aan nevenevenementen worden opgezet om de bezoekers een blik in de keuken van de polders te gunnen. Dus
noteer alvast 25 juni 2011 !!!
Bleker en het Buijtenland
In mijn vorige Polderkolder mocht ik hierover berichten en ik had enig voorbehoud over hetgeen er in de
euforie naar voren werd gebracht. “De polders zijn gered”, “een hartversterkertje uit Den Haag” en “het gaat
goed komen” zo kreeg ik mails binnen. Uiteraard hoop ik dat ook, maar één zwaluw maakt nog geen zomer.
Zeker niet bij de provincie, die overigens zelfs die ene zwaluw nog om zeep kunnen helpen. Maar dit
terzijde.
Er zijn de laatste week een aantal artikelen op websites en in kranten verschenen over de standpunten van
het ministerie van ELenI over de mogelijke inrichting van de polders. Ik heb ze als bijlage ingesloten, want
niet iedereen leest alle bladen en zo kunt u zich toch een beeld vormen. Ook over hoe het bijvoorbeeld in de
Hoekse Waard WEL werkt, daar zijn ongeveer dezelfde partijen wel in staat een plan handen en voeten te
geven. Een parallel met het Landschapsontwikkelingsproject in de Ooipolder bij Nijmegen
(www.vianatura.nl) is duidelijk zichtbaar, ook daar draagvlak voor een openstelling en inrichting van het land
door de boeren in goede samenwerking. Het is mij nog immer een raadsel waarom daar hier niet over
gesproken kan worden. Dat zal wel een geheime agenda zijn ergens…..
Albrandswaard 2025
Meedenken over de toekomst van Albrandswaard, hoe willen we dat het er in 2025 uit zou moeten zien.
Mooie woorden allemaal. Volgens mij is dat al vaker geprobeerd, ik kan me tenminste sessies herinneren
over Centrumplannen, Toekomstvisie kernen en niet te vergeten de Albrandswaardse Variant. Wat is er
over de laatste al niet samen met bewoners en betrokkenen overlegd op ale fronten. Er was consensus en
een plan, goedgekeurd in gemeenteraad en wat doen we ermee? We laten de provincie de hele zaak
overrulen en de bewoners en belanghebbenden van Albrandswaard in de kou staan. Ik heb met mijn
“nieuwjaarsboodschap” een wens 2025 aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt per mail maar nooit
meer iets van vernomen. Dat zal wel niet in hun plaatje 2025 gepast hebben, ik pas ook verder voor enige
inbreng in “hun” visie. Verloren tijd en energie want er wordt toch niets mee gedaan.
Debat Nieuwe Natuur
Wat ook wel een aanrader is mocht u interesse hebben, is het persbericht en uitnodiging in bijlage over het
debat Nieuwe Natuur. Een tentoonstelling van Heidi de Gier over het onder water zetten van de
Sophiapolder (eiland bij H-I-Ambacht) vormt de basis. ’s Avonds kan er ook worden gekeken naar de film
“Weemoed en Wildernis” van Digna Sinke. Daarvan heeft u wellicht op TV wel eens afleveringen gezien (ik
heb er wel eens naar gelinkt), en het is een jarenlang verslag over de strijd en teloorgang van het landbouw
eiland Tiengemeten. Omgetoverd tot een Nieuwe Natuur voorbeeld en als je de plannen van onze
gemeente (het ontwerp uitwerkingsplan) plus het bestemmingsplan er op naleest, een inrichting die heel
dicht bij ons zoetklei-oermoeras en krekenlandschap komt. En waar niemand dus gelukkig mee is.
Links
We hebben het wel eens gehad over het Jacobskruiskruid en de gevaren er van speciaal oor paarden. Het
blijkt zichzelf uit te roeien, maar op welke termijn?

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1402325&h=Niets_doe
n_tegen_jakobskruiskruid
Er ligt een bestemmingsplan Portland 2 ter inzage – heel leuk om te zien wat ze met de 6 ha van plan zijn
en hoe het allemaal wordt voorbestemd omingericht te worden:
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=656&rubriek_id=939&stuki
d=67283
In datzelfde kader een memo van B&W aan de raad meteen korte toelichting plus een uitnodiging om het
plan in te zien en er over mee te denken:
http://www.albrandswaard.nl/document.php?m=6&fileid=27465&f=050d3d238074b9fae2663e2273af761e&a
ttachment=0&c=66791
Bleker en het Buijtenland
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1396306&h=Bleker:%2
0'Boer%20in%20Buijtenland'
Agenda
17 mei
CBK Dordrecht
tentoonstelling Nieuwe Natuur plus ’s avonds de film “Weemoed
en Verlangen”
19 mei
Inspraakavond Portland 2
WOZOCO gebouw Hof van Portland 49 van 19:30 – 21:00 uur
26 of 27 mei Educatiedag
diverse locaties
30 mei
raadsvergadering
wellicht op de agenda “ontwerp uitwerkingsplan Buijtenland van
Rhoon” naar aanleiding van ingekomen stukken. Zie PS
25 juni
Polderdag Rhoon
P.S. ik mocht van de griffie ter uitleg aan de lezers en bij mij binnengekomen vragen het volgende epistel
ontvangen - -wellicht ook voor de lezers ter verduidelijking:
Wij hebben het eerder gehad over de procedures bij de raad. In principe worden
brieven en mails die naar 'de raad' of 'de raadsleden' worden gestuurd via de
griffie op de Lijst Ingekomen Stukken geplaatst. Sommige mails worden ter
informatie doorgemaild naar alle raadsleden, maar vaak doen mensen dat dan zelf
al via de adressen op de website. We zijn daar inmiddels wel wat beter naar
gaan kijken, en zetten meer op de Lijst Ingekomen Stukken dan voorheen. Zodat
ook duidelijk is voor iedereen dát de raad geïnformeerd is, en er is meteen een
directe mogelijkheid voor de raad om een onderwerp over te hevelen naar de
agenda van de eerstvolgende carrouselvergadering of raadsvergadering.
Als er ingesproken wordt tijdens een raadsvergadering, dan is er de
mogelijkheid voor raadsleden om vragen aan de inspreker te stellen. Er is geen
ruimte voor discussie tussen inspreker en raadsleden, maar dus wel voor extra
toelichting.
Het spreekrecht wordt overigens wel binnenkort onder de loep genomen, omdat het
nu voor raadsleden en insprekers te veel voelt als eenzijdige communicatie. Het
is te mager om een gevoel van geïnformeerd zijn aan over te houden.
Ook het inspreken tijdens carrousels is vrij formeel en eenzijdig, dus ook daar
gaan we kijken wat we kunnen doen om dat voor een ieder bevredigender te maken.
De zienswijzen die binnenkomen op het uitwerkingingsplan, komen binnen bij het
college. De raad heeft het college in deze procedure gemandateerd. Dit betekent
dat de raad wel geïnformeerd wordt door het college, maar geen formele rol
hierin heeft. Het uitwerkingsplan is een onderdeel van het bestemmingsplan en
er zijn duidelijke uitwerkingsregels, die niet veel ruimte laten. De
zienswijzen worden door het college geïnventariseerd en meegenomen in de
afwegingen tot een besluit.
Ik hoop dat ik een en ander nog wat heb kunnen verduidelijken. Als er vragen
zijn over de procedure neem dan gerust contact op met mij, of met Peter
Wunderink (010-5016742).

Met vriendelijke groeten,
Renske van der Tempel
010-50161170
Dat was het dan wel weer – tot ziens op een van de genoemde evenementen of tot een volgende
Polderkolder
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Beste Polderbewoners en belangstellenden,
Kort na elkaar, ik weet het, maar er zitten toch weer wat ontwikkelingen in de koker die het melden waard
zijn denk ik. Allereerst natuurlijk het ontwerp-uitwerkingsplan van de gemeente voor het gebied ten zuiden
van de Essendijk dat conform de regels van het reeds aangenomen bestemmingsplan nog ingevuld moest
worden. Het plan behelst in het kort dat de huidige manier van landbouw moet verdwijnen, inclusief de
boeren. Of men moet natuurlijk aangewezen willen worden op een eventuele subsidieruif maar daar heeft
de ondernemer en boer uit onze omgeving weinig trek in zo is gebleken. De termijn om uw zienswijze in te
dienen loopt ten einde, vandaar dat we dat allereerst even onder uw aandacht willen brengen.
Zienswijze Ontwerp-Uitwerkingsplan
Van vrijdag 15 april tot en met donderdag 26 mei 2011 kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het ontwerpuitwerkingsplan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 1000, 3160
GA Rhoon. Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u telefonisch een afspraak maken
via 010-5061742. Het bestemmingsplan is reeds vastgesteld en in werking getreden; het indienen van een
zienswijze tegen het bestemmingsplan is daarom niet meer mogelijk.
Voor meer info zie hier :
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=656&rubriek_id=3485&stuk
id=66589
Polderdag 25 juni – Educatiedag 9 juni
Afgelopen week is er overleg geweest tussen scholen en boeren en daar is een datum uitgerold dat de
scholen op bezoek kunnen bij 7 deelnemende boerenbedrijven. Deze zullen hun bedrijf en landerijen
openstellen voor het les- en ervaarproject om kennis te maken met de voedselproductieketen (teelt en oogst
gewassen alsmede veeteelt).
Een mooi begin waarvan we hopen dat het de opmaat zal zijn tot een intensievere samenwerking tussen
het onderwijs en het platteland. Bij “links” heb ik nog een aantal andere voorbeelden gegeven van educatie
en boerderijen. We zullen in een volgende editie van de Polderkolder een opsomming geven van wat er op
9 juni te zien is op welke boerderij tussen 14:00 en 16:00 uur, mocht u stiekem ook weer “kind’ willen zijn.
En anders kan het op 25 juni natuurlijk met de Polderdag.
Raadsvergadering 30 mei
Op 30 mei is er een raadsvergadering en daar is wel een interessante agenda volgens mij. Naast het
agendapunt herbenoeming burgemeester (besloten – of dat nu een genomen besluit is of de vergadering
besloten is wachten we af) maar er staan nog andere zaken op de agenda, welke ik maar even heb
bijgesloten.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?&simaction=content&mediumid=6&pagid=760&stukid=1463
Stukken van het college aan de raad
Ik kijk ook altijd maar even wat er eventueel voor belangwekkende stukken zijn verzonden aan de raad op
deze pagina
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768
En dan kom ik toch weer aardige zaken tegen. Allereerst natuurlijk de exploitatie van de 6 ha Portland. Ik
heb al eerder aangegeven in de Polderleaks dat daar iets aan schort, en dat blijkt ook wel. Inmiddels zijn er

een aantal scenario’s ontwikkeld om dit project winstgevend te maken. De gemeente als projectonwikkelaar
heeft een deel in gedachten voor natuurontwikkeling (via ARK), een ander deel met een hippische invulling
en om het geheelprofitabel te maken is er nu ook een plan om er een hotel te bouwen met minimaal 85
kamers. Thedie Binder had nog het idee om daar een eetbare wolkenkrabber neer te zetten, misschien is
een combi ook mogelijk.
Als u de stukken erbij leest (een aantal zijn geheim, maar als ze op een openbare site staan zal dat geheim
wel meevallen en het huidige college wil graag transparant en open zijn. Dus kijk gerust en verwonder u ook
over de bijgaande tekeningen waarbij de leidingstraat ineens zal worden ingericht voor de grazers van ARK.
Of de pachtende boeren daar al weet van hebben, betwijfel ik, maar de bijgaande tekeningen zijn spannend
genoeg en maken nieuwsgierig.Stopt het bij de Essendijk of lopen de runderen straks zo de rest van de
leidingstraat uit richting het zoetkleioermoeras.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768&bristukid=356&stukid=
67519
Een andere brief aan het college en bijgaande stukken die nieuwsgierig maakt, is die over de aankoop en
doorverkoop van BBL land. Het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) heeft in de rand van Rhoon nog
ruim 3ha grond liggen die voor hen niet exploitabel zijn en die ze graag aan de gemeente wil verkopen.
Weer de gemeente als projectontwikkelaar zou je denken, maar in dit geval met een andere insteek en pet
op. Om er iemand mee te helpen.
http://www.albrandswaard.nl/index.php?simaction=content&mediumid=6&pagid=768&bristukid=356&stukid=
67527
Links:
Een link over Natuurbeheer, en wel door paarden i.p.v. boeren : je komt makkelijker van ze af als ze niet
voldoen
http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/2433825/2011/05/19/Doodstraf-voor-paarden-inHoeksche-Waard.dhtml?sms_ss=nujij&at_xt=4dd4d1a8e2f255a7%2C0
en als er teveel zijn : andere oplossing (let op - schokkende beelden)
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsbericht?NewsID=81245
http://binnenland.nieuws.nl/642686/winter_eist_minder_dierenlevens_oostvaardersplassen
Koe hoort in de wei – uiteraard zoals aan het Weegje, de zwartbonte variant en niet van die onhollandse
heckrunderen, galloways, wisenten enz.
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/9821853/__LTO__koe_hoort_in_de_wei__.html?sn=nieuws_dft
Plattelandsrecreatie bij Teun:
http://www.bijteun.nl/tumblog/post/teun-zoekt
Educatie op de boerderij - dag met scholen Albrandswaard op 9 juni, gebeurt ook elders
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1407351&h=Boerderij
%20helpt%20kinderen%20de%20wereld%20ontdekken
In tijden van droogte zoetwatergebrek - Haringsvlietsluizen halfopen en zout zeewater binnenhalen ? Hoe
gaan we dan straks beregenen?
http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=1406531&h=VVD:%20
duidelijkheid%20zoet%20water%20Zuid-Holland
De Agenda:
28/29 mei Kunst- en Atelierroute – preview van het Polderdag-project “We blijven zitten waar we zitten” ook
wel genoemd “Geef die boer een stoel”
30 mei raadsvergadering
09 juni scholendag – educatiedag – polderdag
25 juni Polderdag Rhoon
Dat was het wel weer voor deze editie – tot een volgende Polderkolder of tot ziens in dit mooie gebied!
Wim Gé WARNAAR
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